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Piotr C zajkowski 
1 f eso balet nJe~ioro Labędzie// 

Wielki kompozytor rosyjski, Piotr ZuJkowski, w ca!ej ~wej twórczości, 
pozostał zawsz pr wdz'.wym rosy_;skirn arlysl'-1· Postacie przez niego stwo
rzone, niezaleznie od tego jakie noszą imiona, są rdrnnnie rosyjskimi 
ludźmi. Sam kompozytor mówił, że mofo pisać jeciynie o kim~ bliskim 
i zrozumiałym, t. j. o uczuciach i przeżyciach rosyjskieg człowieka. Wyko-
1zystując najróżnorodni ejsze formy muzyczne Piotr Iljicz niestrudzenie 
szukał środków do najpełniejsze<)o wyrażenia dro,;ich mu ideałów. Ter Llu
maczy też zai n teresowa nie kcmpozytora baletem, jako rodzajem muzyczno 
scenicznej sztuki, mogącym wyrażać sytuacje moc;e nie dające sic: wy
powiedzieć w żadnej innej form ie muzye7nej . 

„Oddawna chciałem wypróbować siebie w tym qalunku"' - pisał Czaj
kowski do Rimski-Korsakowa 10 września 1875 r., po otrzymaniu zamó
wienia od dyrekcji Moskiewskieqo Teatru Wielkieuo na skomponowanie 
baletu do scenariusza dramaturga W . Bcglczewa i baletmistrza W . Gelcera. 
Kompozytor z za.palem rozpoC"Ząl pracę nad pisaniem muzykJ i 10 kwietnia 
1876 r. ca łkowicie ukończy ł pierwszy swój balet p . t. „Jezioro Łabędzie". 

Premiera odbyła się w Teatrze Wielkim 20 lutego 1877 r. Inscenizacja nie 
była zbyt udana i dopiero przy nastQpnym wznowieniu znakomity balet· 
mistrz A. Gorski stworzył nC>wą, choreografic-.mą redakcję, z której do 
dnia dzisiejszego zachowano na scenie Tealru Wielkiego inscenizację 

pierwszych trze ch aktów. 

W półtora roku po śmierci Czajkowskiego 27 stycznia 1895 r. balet
mistrz M. Pe lipa i L. Iwanow wys tawili w Maryńskim Teatrze w Peters
burgu balet w nowe j, klasycznej inscenizacji. 

Temat „Jeziora Łabędziego'" , wywodzący się z romantycznej sztuki 
XIX w„ żył od wieków w tradycji rosyjskiego narodu. Historia zaklętej 
dziewczyny i mlodzieńl:a, wyzwalającego ją siłą swego uc.-zucia od złych 
czarów - temat wyswobodzenia si ę , zrzucenia ponurego, wrogiego 
jarzma - zawsze odpowiadał potrzebom, dążeniom I moralnym ideałom 
narodu rosyjskiego~ 
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Czajkowski wyraził treść „Jeziora Łabędziego" niezwykle wnikliwie 
w swoim muzyczno-choreograficznym dramacie . Nie odstępując w budowie 
baletu od zasady tańców „divertissement" (nie związanych bezpośrednio 
z rozwojem akcji) - kompozytor oparł się w konstrukCJi głównych scen 
na muzyczno-psychologicznym scharakteryzowaniu Wclż.niejszych postaci. 
~losując muzyczną terminologię można powieclz1ec, ze w muzyce „Jezt:>ra 
Łabędziego" ujawniają się dwa style; suitowy - łańcuch tańców i sym
foniczny - (szeroko, stale rozwijająca się charaktery tyka głównych 

postaci) . 

W epizodach o charakterze „divertissement" występuje zasadniczo 
realny świat otaczający bohatera baletu, Zygfryda. W tańcach tyc.h scen -
Czajkowski podobnie jak w pastoralnych partiach pierwszego aktu (brzmie
nie instrumentów dętych drewnianych na tle trzymanych basowych nul) 
umiejętnie podaje np. charakterystykę różnych narodów (np. tańce w trze
cim akcie: hiswański, węgierski-czardasz) . 

Te epizody baletu odznaczają się taneczną wyrazistością (słuchacz mu
zyki dosłownie ,;widzi" ruchy tańca) . Taneczność jest charakterystyczną 
cechą nie tylko baletów, ale całej twórczości Czajkowskiego . 

STANISt.AW JAROCKI 
scenogra1 

HENRYK CZYŻ 
Kierownik mUZł"cz;ny 

Dla przykładu mozna przytoczyć chociaż.by częste wykorzystanie walca 
w symfoniach, w utworach fortepianowych, a nawet w dziełach wokalnych 
kompozytora. 

W „Jeziorze Łabędzim" walce grają olbrzymią rolę. Przenikają cała 

akcję, przyjmując, zależnie od sytuacji, różną psychologiczną barwę: od 
jasnej radości życia d prawdziwego tragizmu. 

Centralne. najważniejsze obrazy baletu. a szczególme sceny, odtwarza
jące „łabędzi świat" są zbudowane na zasadzie szerokiej, symfonicznej 
frazy; nieprzerwanie narasta dramatyczne napięcie, pogłębiając i wzboga
cając opis działających osób, odmalowując ich wzajemne uczucia i sto
sunki. 

~zolowa .partia kobieca „Jeziora Łabędziego" - Odetta-Odylia, ogni
skuje w sobie wszystkie cechy dobra i zła, kontrastujące w ciągu całego 

bal~tu •. Te dwa oblicza cierpiącej , zaklętej w łabęd.:ia dziewczyny i olśnie
wa1ąceJ, ale bezdusznej córki czarnoks;ęznika, mają wiele wspólnych 
a równoC"Ześnie kontrastowych rysów, Czajkowski maluje pełną tkliwości 

postać Odetty i silę złych czarów, które nią zawładnęły. Subtelność 
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Władysław l\Ulon Bohusław Stancak 

Barbara Karc:zmarewtcz 

poetycznego nastroju ł abędzich scen i prawdziwość ich psychologiczneg::> 
rozwoju jest wielkim osiągnięciem muzyki tego baletu . 

Przypomnijmy sobie piękny fragment drugiego aktu - opowiadanie 
Odetty (solo skrzypcowe) i następu j ący po nim smutny - liryczny duet 
Odetty z Zygfrydem (dialog skrzypiec i wiolonczeli), k tóry wyraża młode, 

czyste uczucie miłości . W trzecim akcie, przy wprowadzeniu złej piękności , 

Czajkowski również wykorzystuje par ię solową skrzypiec, zbliżoną do 
solowej partii z drugiego aktu (wspólne cechy Odetty i Odylii), ale o cał
kowicie innej treści muzycznej, ilustrują zupe ł nie inną pos tać . 

Główny bohater „Jeziora Łabędziego" - Zygfryd, nie jest drugo-pla
nowym partnerem, pozostającym w cieni u primaballeri ny (jak to bywało 
w większości bale tów przeszłości), ale samodzielną, artystycznie pełną 

i głęboko romantyczną postacią . 

Rozwój miłości Odetty i Zygfryda jest osnową muzyczną baletu. Temat 
miłości , powtarzającej się we wszys tkich węzłowych momentach akcji, 
brzmi - jak rprzeczucie w pierwszym akcie i poprzez nastrój lirycznego 
smutku w drugim oraz d'ramatyczne napięcie, wywołane zwodniczym podo-
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.Juta MaJ•w•ka 

Bolesław S:zczęmow1kJ 

Korepetytor baletu 

bieństwem obu bohaterek w trzecim akcie - osiągnie wreszcie pełnię 

radości i zabnr:ni zwycięską pieśnią miłości w finale. 

Z trzech przepięknych baletów Czajkowskiego („Jezioro Łabędzie", 

„Spiąca królewna" i „Dziadek do orzechów") - pierwszy wyróżnia się 
wyjątkową bezpośredniością i świeżością uczuć. 

Chociaż akcja baletu rozgrywa się w „bliżej nieokreślonym króles twie" 
baśni - w ramach tego konwencjonalnego środowiska i poki - przewija 
się bo9 ata gama ludzkich uczuć i przeżyć. Słusznie też stwierdził B. Asa
fiew, że „Romantyczno baśniowe obrazy „Jeziora Łabędziego" zostały przez 
Czajkowskiego tak uczłowieczone, że dramat łabędzia i Zygfryda niepokoi 
nas nie jako symboliczny, lecz rzeczywisty dramat." 

(Opracowan na podstawie proeramu Państwowaeo Akademickiego Teatru 

Wielkiego w MoskW1e). 
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Odetta 

Odylia 

Książe Zygfryd . 

Rudowłosy 

Błazen 

Księżna matka 

Łabędzie 

Narzeczone 
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Lucyna Łakomówna 
Janina Zaporowska 
Eugenia Żmudzińska 

Adagi wariucje 
(I akl) 

Pas de Quatre . 
III akt) 

Taniec h:szpański 

rm akt) 

Czardasz 
(lll akt) 

Walc gotycki 
(Ul akt) 
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JEZIORO Ł BE ZIE 
STRESZCZENIE 

I akt. 

Ogród przed zamkiem panujące] księżnej. W dniu do}Ścta do pełno· 

letności syna księżnej- Zygfryda - młodzież wesoło bawi si<: w ogrodzie. 

Zabawne tańce błazna ustępują miejsca pełnym wdzięku tarkom dziew· 
czą t i kawalerów. Ogólna radość milknie z chwilą nade1śc1a księżne] , 

która oznajmia synowi, że jutro na balu będzie musiał wybrać sobie żonę 
spośród dziewcząt, zaproszonych na uroczystości. Rozkaz matki nie trafia 
do przekonania Zygfrydowi : nie zna dziewczyny, któraby była bliska jego 
sercu. 

Po wyjściu księżnej zabawa trwa daleJ. aslaje zmierzch Młodzież 

rozchodzi się. Zygfrydowi żal rozstawać się z beztroskim życiem w qronie 
przyjaciół W marzeniach swych widzi postać dziewczęcia, które mógłby 
pokochać. 

Obecnosć przyjaciół nuży dzis Zygfryda. zatopio nego w swych marze
niach. Jedynie widok przel atujących łabędzi, które wskazuje mu błazen , 

budzi go z zamyślenia. 

Zygfryd i jego przyjaciele biorą do rąk kus"l;e i udają się n 1 polowanie. 
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Teresa Kujawa Bożena P uchalska 

Lucyna Ła.komówna 

li akt. 

W dzikie; miejscowości, w leśnym pustkowiu, lśnią wody głębokiego 
1eziora. Na brzegu wznoszą się ponure rumowiska starego zamku. O pół

nocy, kiedy przyroda zapada w głęboki sen, na jezioro wypływa stado 
białych łabędzi. Dopłynąwszy do brzegu, łabędzie krążą w spokojnym, 
płynnym korowodzie. 

Uwagę Zygfryda, który z przy;aciółmi dotarł do ruin zamku, przyciąga 
przepiękny łabędź, oświetlony blaskiem księżyca . Zygfryd zmierza się, 

chce strzałą ugodzić łabędzia, ale niespodziewanie łabędź zmienia się 

w przepiękną księżniczkę Odettę . Dzicwczęla-labędzie otaczają Zygfryda, 
a Odetta powierza Zygfrydowi tajemnicę, c1ąż.ącą nad nią i jej zaczarowa
nymi przyjaciółkami. Rudowłosy zamienił je w łabędzie i jedynie w nocy, 
kolo lych ruin m09ą powrócić do ludzkiej postaci . Przejęty smutnym 
Io em Odetty Zygfyd przyrzeka, ż zabije Rudowł osego. Odella odpowiada 
z żalem , że czynem tym nie znisz"zy czarów. J edynie bezgraniczna miłość 
lego, k to nigdy jeszcze nie wyznt1ł miłości , może pokonać zaklęae. Rudo
włosy, przebywa1ący w ruinach zamku, usłyszał skargę Odetty. Wie teraz 
wszystko i nie wypuści dziewczyny spod swojej władzy. 

Zygfryd opanowany nagłym uczuciem, przy ięga pięknej Odecie miłość 
i wierność. Na jutrzejszej uroczystoś i chce nazwać ją swoją narzeczoną. 

Ale Odelta nie może pokazać się wśród ludzi, dopóki nie zostaną z niej 
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zdjęte czary. Uprzedza Zygfryda, że Rudowrosy będzie usiłował po<lstępem 
wystawić na próbę jego wierność, a jeżeli przysięga bi.cizie złamana, ona 

jej przyjaciółki muszą zginąć. 

Budzi się świt. Dziewczęta przei taczaJL! się w łab~dzie . Zygfryd wierzy 
w siłę i stałość swego uczucia Wyzwoli O cllę spod władzy Rudowłosego. 

m akt. 

Sala w zamku księżnej. Schodzą się goście, zaproszeni na bal. Przy 
dżwięku fanfar wchodzi sześć dziewcząt, spośród których Zygfryd ma wy
brać narzeczoną . Książe jest myślami gdzie indziej. Nie może oderwać się 
od wspomnień o dziewczęciu-łabędziu . 

Nowe <.lżwięki fanfar ogła zają przybycie nowego gościa . To Rudo
włosy, który przybrał na siebie postać rycerza i przyprowadził na bal 
swoją córk\;, Odyli<~. ludząco przypomi nającą Odettę. 

Rozpoczyna się intermedium, w którym duż:t rotę gra błazen. Nastę

pują tańce cudzoziemskich gości (hiszpański, węgierski). Ostatnia tańczy 
Odylia. Rudowłosy rozkazuje jej, by oczarowała Zygfryda. Chce zmusić 
ks ięcia do złamania słowa. danego Odecie . W ten sposób zatrzyma ją 

w swoJej władzy. 
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Eucenlusz Kowalczy 

Zygfryd, oczarowany Odylią, ozna mia matce, że wybrał jako swą przy
szłą żonę córkę Rudowłosego_ Rudowłosy triumCuJe, przysięga złamana , teraz 
Odetta i jej przyjaciółki muszą zginąć. Ze złośliwym .'m :echem Rud:>włosy 
wskazuje płynącego n jeziorze łabędzi -Odettę i znika razem z OdyłL„ 

Zygfryd zrozum.al, że padł ofiarą podstępu i rozpaczony biegnie nad 
jezioro. 

IV akt. 

Brzeg jeziora łabędziego. Ponura noc. 

Zrozpaczona Odetta opowiada przyjaciółkom o postępku Zygfryda. 
Dziewczęta straciły nadzieję wyzwolenia. Wbiega Zygfryd. Nie zapomniał 
swej przysięgi i nie przestał kochać Odetty. Pod postacią Odylii widział 

przecież Odettę i do niej kierował swą przysięgę. 

Rudowłosy , widząc swoją przegraną , przywołuje przeciw zakochanym 
groźne żywioły. Zaczyna się burza, błyskawice przecinają lebo, biją pio
runy, wiatr rwie konary drzew, jezioro występuje z brzegów. ie nie 
może jednak zniszczyć siły młodej, czystej miłości i nic nie rozłączy 
Odetty z Zygfrydem. 

Nie mogąc pokonać zakochanych , Rudowłosy burzy zwaliska zamku -
chcąc odcrąć im drogę powrotu. Wreszcie, kiedy szystk1e środki za
wiodły, sam występuje do walki i ginie z ręki Zyglryda. 

Miłość zwyc1ężyła ciemne, wrogie siły. Odetta l Zygfryd, w otoczeniu 
przyjaciółek witają pierwsze promienie wschodzącego słońca. 
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